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BØRNEORM
Børneorm er en ufarlig infektion
med orm i tarmen.
Ormen er gulhvid, cirka 1 cm lang
og meget tynd. Den ligner en lille
’sytråd’ og kan ses uden på afføringen eller omkring endetarmens
åbning.

Det er forskelligt, hvor mange
børneorm der er i tarmen, når man
er smittet. Nogle har kun få orme,
andre flere hundrede.
Det er oftest børn i alderen 5 til 10
år, der får børneorm. Børneorm ses
sjældent hos børn under 2 år og hos
voksne.

Symptomer
Børneorm giver en voldsom kløe
omkring endetarmens åbning.
Kløen er værst aften og nat – det
tidspunkt, hvor ormen kravler ud af
endetarmen for at lægge æg omkring endetarmens åbning.

Symptomerne på børneorm er – ud
over kløe - søvnproblemer, rastløshed og irritabilitet. Det er dog ikke
alle, der har børneorm, der oplever
symptomer.

SMITTE
Børneorm smitter via æg fra ormen
– selve ormen smitter ikke. Æggene kommer ind i munden, synkes
og kommer ned i tarmen, hvor de
bliver til orme. En orm kan lægge
over 10.000 æg.
Æggene udskilles fra endetarmen
og spredes til legetøj, håndklæder,
sengetøj eller hænderne, hvis man
fx klør sig. Herfra kan andre få
æggene på hænderne og derfra ind
i munden. På den måde kan man
også smitte sig selv igen. Æggene

kan desuden spredes gennem mad
og drikke, som har været berørt
af hænder, hvor æggene sidder på
huden eller under neglene.
Det sker desværre ofte, at en familie bliver ramt af børneorm gentagende gange.
Hvis ens barn er smittet, bør man
fortælle institution og skole om
det, så de øvrige forældre kan blive
orienteret.
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Hvem skal behandles?
Det er vigtigt, at alle personer, der bor sammen med den smittede, behandles – også dem, der ikke har symptomer på børneorm. Husk at behandlingen skal gentages.

Medicin mod børneorm
Børneorm behandles med medicin,
som dræber ormene, men ikke æggene. Derfor skal man altid behandle flere gange, så alle æg kan
udvikle sig til orme mellem hver
behandling.
Det er vigtigt at følge vejledningen
til punkt og prikke, når man anvender medicin mod børneorm. Spørg
på apoteket, hvordan medicinen
skal anvendes.

Efter påbegyndt behandling kan
man komme i institution eller skole.
Vær opmærksom på, at ormene kan
overleve et par dage efter behandling. Derfor kan man risikere at se
levende orme i afføringen, selv om
behandlingen er sat i gang.
Er der fortsat gener, efter behandlingen er færdig, bør man søge læge.

Det kan du selv gøre
Hvis du er smittet med børneorm, er det vigtigt med god hygiejne:
oo Grundig håndvask især efter toiletbesøg og før hvert måltid
oo Korte og rene negle
oo Daglig vask med vand af området omkring endetarmsåbningen
– husk grundig håndvask bagefter
oo Jævnlig vask af håndklæder, sengetøj og undertøj på minimum
60 grader
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PÅ APOTEKET
På apoteket kan du få hjælp til og
rådgivning om alle typer medicin.
Alt personale er faguddannet og
kan blandt andet svare på spørgsmål om recept- og håndkøbsmedicin, bivirkninger og medicin til
børn og fortælle hvad du skal være

www.apoteket.dk

opmærksom på, hvis du for eksempel tager flere forskellige typer medicin samtidig. Apoteket er stedet,
hvor du køber din medicin.
Læs mere på apoteket.dk, eller
spørg på apoteket.

